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प्रस्तावना :-  
महािाष्ट्र जमीन महसूल संरहता, 1966 च्या कलम 109 अन्वये अकृरिक आकािणीतून सूट 

रदले्या कोणत्याही जरमनीव्यरतरिक्त इति जरमनींचा अकृरिक प्रयोजनासाठी होत असलेला उपयोि 
ज्या क्षते्रात जरमनी असतील ते नाििी अथवा रबिि नाििी क्षते्र रवचािात घेउन रनधारित किण्यात येते.  
कलम 113 मधील तितदुींनुसाि नाििी क्षते्रातील अकृरिक आकािणीचा प्रमाणदि ठिरवण्यात येत असनू 
कलम 110 मधील तितुदींनुसाि रबिि-नाििी क्षते्रातील कृिी जरमनींच्या अकृरिक आकिणीचे रनधािण 
किण्यात येते.  महािाष्ट्र जमीन महसूल संरहता, 1966 च्या कलम 114 (1) मधील तितुदींनुसाि रनवासी, 
औद्योरिक ककवा वारणज्ज्यक प्रयोजनाकंरिता वापिण्यात येणाऱ्या जरमनींविील अकृरिक आकािणीचा दि 
हा अनुक्रमे अकृरिक आकािणीच्या प्रमाणदिाच्या इतका, दीडपट ककवा दुप्पट असेल, अशी तितूद आहे.  

  2.    (i) महािाष्ट्र जमीन महसूल संरहता, 1966 च्या कलम 113 (2) नुसाि प्रथम नाििी 
र्भािातील अकृरिक आकािणीचा हमी कालावधी हा रद. 1 ऑिस्ट, 1979 ते रद. 31 जुल,ै 
1991 असा रनरित किण्यात येऊन सदि कालावधीसाठी महािाष्ट्र जमीन महसूल 
(जरमनीच्या वापिात बदल व अकृरिक आकािणी) रनयम, 1969 च्या रनयम 16 (1), (2) 
मधील तितुदींनुसाि पूणग बाजािमु्याचा अंदाज घेऊन बाजािमु्याच्या 1.25% या दिाने 
अकृरिक आकािणीचे प्रमाणदि रनरित किण्यात आले. 
(ii) तद्नंति, महािाष्ट्र जमीन महसूल (जरमनीच्या वापिात बदल व अकृरिक आकािणी 
रनयम, 1969 मधील रनयम 16 (3) नुसाि नाििी क्षते्रातील अकृरिक आकािणीचा 
प्रमाणदि हा पूणग बाजािमु्याच्या 3% इतका असेल, अशी तितुद किण्यात आली.  
(iii) तथारप, शासन रनणगय, महसूल व वन रवर्भाि, क्र. एनएए-10/2000/282/ प्र.क्र.1 / 
ल-5, रद.23.05.2000 अन्वये नाििी क्षते्रातील अकृरिक आकािणीचा प्रमाणदि हा संपणूग 
बाजािमु्याच्या 3% ऐवजी 1.5% इतका किण्यात आला. 
(iv) पिंतू, तद्नंति, त्यानुसाि उक्त महािाष्ट्र जमीन महसूल (जरमनीच्या वापिात बदल व 
अकृरिक आकािणी रनयम), 1969 च्या रनयम 16 (3) मध्ये आवश्यक असललेी सुधािणा 
किण्यात आली नाही.  
(v) त्यानंति शासन पत्र, क्र.एनएए-1005/प्र.क्र.216/ल-5, रद. 31.12.2007 अन्वय े
नाििी र्भािातील अकृरिक आकािणीसाठी रद.01.08.2006 ते रद.31.07.2011 या हमी 
कालावधीकिीता चाल ू बाजािमु्याच्या 0.05 % प्रती चौ. मी. इतका प्रमाणदि रनरित 
किण्यात आला. 
(vi) उक्त अकृरिक आकािणीचा प्रमाणदि हा पूणग बाजािमु्याशी रनिडीत होता. पिंत ू
सदि अकृरिक आकािणीचा प्रमाणदिाच्या आधािे अकृरिक आकािणीची वसलूी प्रत्यक्षात 
अंमलात आली नाही. त्यामुळे, रद. 16 माचग, 2001,  रद.19.09.2006 व रद. 26 एरप्रल, 
2010 च्या पत्रान्वये/ शासन परिपत्रकान्वये अकृरिक आकािणीच्या वसूलीस वळेोवळेी 
स्थरिती देण्यात आली  होती.  
(vii) महा. अरधरनयम क्र 54 / 2017 अन्वये महािाष्ट्र जमीन महसूल संरहता, १९६६ च्या 
कलम 113 मध्ये सुधारित अकृरिक प्रमाणदिासंदर्भात पुढीलप्रमाणे सुधािणा किण्यात 
आली आहे. - 
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          सदि सुधािणेनुसाि, 2(क) पोटकलम (1) ककवा त्याखाली केलेले रनयम यामंध्ये 
काहीही अंतर्भूगत असले तिी, रद. 1 ऑिस्ट, 2001 नंति हमी रदले्या प्रत्येक पाच विषांचच्या 
कालावधीकिीता अकृरिक आकािणीच े दि हे, असा हमी रदलेला कालावधी सुरु 
होण्याच्या लितपूवीच्या रदवशी (यात यापुढे ज्याचा रनदेश “ सदंर्भग रदवस” असा किण्यात 
आला आहे) लािू असले्या दिापेक्षा कमी असणाि नाहीत, आरण ते दि, -  
(क) अकृरिक प्रयोजनासंाठी यापुवीच ज्याकिीता आकािणी रनधािीत केली आहे अशा 

प्रकिणासंाठी, महानििपारलका क्षते्रामध्ये संदर्भग रदवशी लािू असले्या अकृरिक 
आकािणी दिाच्या रतपटीपेक्षा, आरण िाज्याच्या उवगरित क्षते्रात अशा दिाच्या 
दुपटीपेक्षा अरधक असणाि नाहीत; आरण  

(ख) अकृरिक प्रयोजनासंाठी ज्याचंी आकािणी रनधािीत किावयाची आहे, अशा 
प्रकिणासंाठी, महानििपारलका क्षते्रामध्ये संदर्भग रदवशी लािू असले्या अकृरिक 
आकािणी दिाच्या सहापटीपेक्षा, आरण िाज्याच्या उवगरित क्षते्रात अशा दिाच्या चाि 
पटीपेक्षा अरधक असणाि नाहीत.  

(viii) त्याचप्रमाणे, महा. अरधरनयम क्र 54 / 2017 अन्वये महािाष्ट्र जमीन महसूल 
(जरमनीच्या वापिात बदल व अकृरिक आकािणी रनयम), 1969 मधील रनयम 15 व 16 
मध्ये सुधारित अकृरिक प्रमाणदिासदंर्भात पुढीलप्रमाणे सुधािणा किण्यात आली 
आहे.- 

(क)  रनयम 15 सपंूणग बाजािमू्य कसे रनधारित किावे.- नाििी क्षते्रातील एखाद्या िटामधील 
अकृरिक जरमनीचे संपूणग बाजािमू्य हे, ज्या विामध्ये अकृरिक आकािणीचा प्रमाणदि 
रनरित किावयाचा असेल त्या विाच्या लितपूवीच्या विात, महािाष्ट्र मुद्ाकं 
अरधरनयमाखाली केलेले, मंुबई मुद्ाकं (मालमत्तेचे खिे बाजािमू्य रनधारित किणे) 
रनयम, 1995 या अन्वये मुख्य महसूल रनयंत्रण अरधका-याने रनधारित केले्या व 
दिाचं्या आधािे, अंदारजत किण्यात येईल. 

(ख) रनयम (16) च्या उप रनयम (3) मध्य,े “3.00 टक्के” या मजकुिाऐवजी त्याच्या 
व्याकिरणक फेिफािासंह “0.05 टक्के” हा मजकूि दाखल किण्यात येईल आरण तो 
रदनाकं 1 ऑिस्ट 1996 पासून दाखल किण्यात आला अस्याचे मानण्यात येईल. 

3.    महा. अरधरनयम क्र 54 / 2017 अन्वय ेसुधारित अकृरिक प्रमाणदिासंदर्भात किण्यात आले्या 
सुधािणेच्या अनुिंिाने यापुवी रद. 16 माचग, 2001,  रद.19.09.2006 व रद. 26 एरप्रल, 2010 च्या 
पत्रान्वये/ शासन परिपत्रकान्वये अकृरिक आकािणीच्या वसूलीस देण्यात आलेली स्थरिती उठरवण्याच्या 
अनुिंिाने तसेच यासंदर्भात किावयाच्या अंमलबजावणीत सूसुत्रता व प्रर्भावीपणा आणण्याकिीता महािाष्ट्र 
जमीन महसूल संरहता, 1966 च्या कलम 13 (7) नुसाि शासनास प्राप्त अरधकािानं्वये पुढे नमूद 
के्याप्रमाणे रदशा-रनदेश रनिगरमत किण्याची बाब शासनाच्या रवचािाधीन होती. 

 

  शासन परिपत्रक :-  
महा. अरधरनयम क्र 54 / 2017 अन्वये महािाष्ट्र जमीन महसूल संरहता, १९६६ च्या कलम 113 

मध्ये तसेच महािाष्ट्र जमीन महसूल (जरमनीच्या वापिात बदल व अकृरिक आकािणी रनयम), 1969 
मधील रनयम 15 व 16 मध्ये किण्यात आलेली सुधािणा लक्षात घेता, सुधारित अकृरिक प्रमाणदिाच्या 
आधािे अकृरिक आकािणीच्या वसूलीस संदर्भारधन शासन पत्र क्र. एनएए-1099/प्र.क्र.35/ल-5, रद. 
16.03.2001, शासन परिपत्रक क्र. एनएए-1005/ प्र.क्र.216/ ल-5 रद.19.09.2006 तसेच शासन पत्र 
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क्र. एनएपी-0250/68-69/प्र.क्र.8/ल-5, रद.26.04.2010 अन्वय े देण्यात आलेली स्थरिती याव्दािे 
उठरवण्यात येत आहे.  
2.  अकृरिक आकािणीच्या वसूलीस देण्यात आलेली उक्त स्थरिती उठरवण्याच्या अनुिंिाने 
किावयाच्या अंमलबजावणीत सूसुत्रता व प्रर्भावीपणा आणण्याकिीता महािाष्ट्र जमीन महसूल संरहता, 
1966 च्या कलम 13 (7) नुसाि शासनास प्राप्त अरधकािानं्वये पुढे नमूद के्याप्रमाणे रदशा-रनदेश 
रनिगरमत किण्यात येत आहेत. :- 

[I] ज्या नाििी क्षते्रात रद. 01.08.1991 ते 31.07.1996 या हमी मुदतीचे प्रमाणदि सधुािीत होवून 
लािू झालले े आहेत व ज्याची मुदत रद. 31.07.1996 च्या पुढील पाच विाकिीता म्हणजचे                       
रद. 31.07.2001 पयंत शासन रनणगय, महसूल व वन रवर्भाि, क्र. एनएए-1087/3570/प्र.क्र.53/ 
ल-5, रद. 27.09.2001 अन्वये वाढरवण्यात आली आहे, अशा नाििी क्षते्रातील हमी मुदतीचा 
अकृरिक प्रमाणदि खालीलप्रमाणे सुधािीत किण्यात यावा.- 
(i)  अशा नाििी क्षते्रात रद. 01.08.1991 ते रद. 31.07.1996 या हमी मुदतीच्या कालावधीकिीता 

यापुवी रनरित किण्यात आलेले प्रमाणदि लािू होतील. त्याच प्रमाणदिानंा महािाष्ट्र जमीन 
महसूल संरहता, 1966 मधील तितुदींनुसाि पुढील पाच विषांचकिीता म्हणजेच रद. 01.08.1996 
ते रद. 31.07.2001 या हमी मुदतीच्या कालावधीकिीता मुदतवाढ देण्यात आली आहे.  

 (ii)  अशा नाििी क्षते्रातील हमी मुदतीचे प्रमाणदिानंा रद.31.7.2001 नंति मुदतवाढ देणे शक्य नाही. 
त्यामुळे, ज ेप्रमाणदि पुवी रद. ०१.०८.२००१ पासून लािू किण्यात आले होते असे प्रमाणदि िद्द 
करून बाजािमु्याच्या ०.०५% या प्रमाणदिानुसाि रद. ०१.०८.२००१ पासून पुढील हमी 
कालावधीकिीता अकृरिक प्रमाणदि ठिरवण्यात याव.े याप्रमाणे अकृरिक प्रमाणदि ठिरवण्याची 
कायगवाही महा. अरधरनयम क्र. 54/ 2017 अन्वये सुधारित कलम 113 (2क) च्या अधीन िाहील.   

      (iii)  तसेच, सन २००१ च्या बाजािमु्याच्या ०.०५% या प्रमाणदिानुसाि रद. ०१.०८.२००१ ते 
रद.31.07.2006 या कालावधीचा अकृरिक सािा वसूल किण्यासाठी रनरित किण्यात 
आले् या प्रमाणदािाचा हमी कालावधी हा महािाष्ट्र जमीन महसूल संरहता, १९६६ च्या कलम 
११३(2) खालील दुसऱ्या पिंतुकान्वये रद.०१.०८.२००६ ते रद. ३१.०७.२०११ या पुढील ५ 
विषांचच्या कालावधीसाठी वाढरवण्यात यावा.  

 (iv) तद्नंति, रद.०१.०८.२०११ ते रद. ३१.०७.२०१६ या हमी कालावधीसाठीचा अकृरिक 
आकािणीचा प्रमाणदि हा सन २०११ च्या बाजािमु्याच्या ०.०५% प्रमाणे रनरित करून 
त्यानुसाि रद.०१.०८.२०११ ते रद. ३१.०७.२०१६ या कालावधीसाठी अकृरिक किाची वसुली 
किण्यात यावी आरण सदि कालावधीतील प्रमाणदिाचा  हमी कालावधी महािाष्ट्र जमीन 
महसूल संरहता, १९६६ च्या कलम ११३(2) खालील दुसऱ्या पिंतुकान्वये पढुील ५ विषांचकिीता 
म्हणजेच रद.01.08.2016 ते रद.31.07.2021 या कालावधीपयंत वाढरवण्यात यावा. सदि 
कायगवाही देखील सुधारित कलम 113 (2क) च्या अधीन िाहील.   

[II] ज्या नाििी क्षते्रात प्रमाणदि रदनाकं 01.08.1991 ते रद. 31.07.1996 या हमी मुदतीसाठी 
सुधािीत झालले े नाहीत, - 
(i) अशा नाििी क्षते्रात सन 1991 पुवीचे प्रमाणदि लािू होते. त्या क्षते्रात रद.01.08.1991 ते 

रद.31.07.1996 या कालावधीपयंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यामुळे, अशा नाििी 
क्षते्रात रद.31.07.1996 या कालावधीपयंत पुवीचेच प्रमाणदि व अकृरिक आकािणी 
लािू िाहील.  तसेच, सदि प्रमाणदि आरण अकृरिक आकािणी रद.01.08.1996 पासून 
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सुरु होणाऱ्या हमी मुदतीसाठी सुधारित होण्यास पात्र िाहील. मात्र अशा नाििी क्षते्रात 
सन 1996 च्या बाजािमु्याच्या ०.०५% या प्रमाणदिानुसाि रद.०१.०८.1996 पासनू 
पुढील 5 विषांचच्या हमी कालावधीकिीता अकृरिक आकािणी वसूल किण्यात यावी.   

(ii) तद्नंति, जे प्रमाणदि रद.01.08.2001 पासून लािू किण्यात आले आहेत ते प्रमाणदि 
िद्द करुन, उक्त नाििी क्षते्रात रद. 01.08.2001 पासून सन 2001 च्या बाजािमु्याच्या 
०.०५% या दिाने अकृरिक आकािणीचे प्रमाणदि 5 विषांचसाठी  रनरित किण्यात याव ेव 
त्यास रद.01.08.2006 ते रद. 31.07.2011 पयतं मुदतवाढ देण्यात यावी. सदि 
कायगवाही किीत असतानंा महा. अरधरनयम क्र 54 / 2017 अन्वये सुधारित कलम 
113(2क) ची कटाक्षाने नोंद घेण्यात यावी.  

(iii) तद्नंति, रद. ०१.०८.२०११ ते रद. ३१.०७.२०१६ या हमी कालावधीसाठीचा अकृरिक 
आकािणीचा प्रमाणदाि हा सन २०११ च्या बाजािमु्याच्या ०.०५% प्रमाणे रनरित करून 
त्यानुसाि रद. ०१.०८.२०११ ते रद. ३१.०७.२०१६ या कालावधीसाठी अकृरिक किाची 
वसुली किण्यात यावी. सदि कायगवाही सुधारित कलम 113 (2क) च्या अधीन िाहील. 
सदि कालावधीतील प्रमाणदिाचा हमी कालावधी महािाष्ट्र जमीन महसूल संरहता, 
१९६६ च्या कलम ११३(2) खालील दुसऱ्या पिंतुकान्वये पुढील ५ विषांचकिीता म्हणजेच 
रद.01.08.2016 ते रद.31.07.2021 या कालावधीपयंत वाढरवण्यात यावा. 

3.      विील सूचनाचंी अंमलबजावणी संबंरधत अरधकाऱ्यानंी काटेकोिपणे किावी. सुधारित अकृरिक 
प्रमाणदिाच्या आधािे अकृरिक किाची आकािणी करुन वसूली किण्याच्या अनुिंिाने किण्यात येणा-
या कायगवाहीबाबत िाज्य शासनाने घेतलेला सदि रनणगय िाज्यातील जनतेपयंत पोहोचण्याकरिता 
रवर्भािीय आयुक्त तसेच रज्हारधकािी याचं्या स्तिावि आवश्यक प्ररसध्दी देण्यात यावी.  

  सदि शासन परिपत्रक महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावि 
उपलब्लध किण्यात आले असून त्याचा संकेताक 201802051335401719 असा आहे. सदि शासन 
परिपत्रक रडजीटल स्वाक्षिीने साक्षारंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

   महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याचंे आदेशानुसाि व नांवाने, 
 

 
   (डॉ. माधव वीि)   
  शासनाचे उप सरचव 

प्रत, 
1) मा.िाज्यपाल  याचंे खाजिी सरचव, मंत्रालय, मंुबई:32.  
2) मा. मुख्यमंत्री याचंे अपि मुख्य सरचव, मंत्रालय, मंुबई:32 
3) सवग मंत्री/िाज्यमंत्री याचंे खाजिी सरचव, मंत्रालय, मंुबई:32.  
4) मा.मुख्य सरचव, महािाष्ट्र शासन, मंत्रालय, मंुबई:32.  
5) सवग मंत्रालयीन रवर्भाि यांचे अ.मु.स./ प्र.स./सरचव, मंत्रालय, मंुबई:32 
6) सवग रज््ाचंे मा. पालकमंत्री याचंे खाजिी सरचव. 
7) सवग रज््ाचंे पालक सरचव. 
8) सवग रवर्भािीय आयूक्त. 
9) जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक, र्भमूी अरर्भलेख, (महािाष्ट्र िाज्य), पुणे. 

Madhav Veer
Digitally signed by Madhav Veer 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Revenue And 
Forest Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b8bcafe4a890e79ceaf1ea38b990e1e22edaeda6d9d0
b7d64088adc780cd25e6, cn=Madhav Veer 
Date: 2018.02.06 18:33:50 +05'30'
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10) सवग रज्हारधकािी 
11) महालखापाल (लखापरिक्ष/लेखा व अनुज्ञयेता), महािाष्ट्र-1/2,मंुबई / नािपूि. 
12) अरधदान व लेखारधकािी,मंुबई. 
13) रनवासी लेखारधकािी, मंुबई. 
14)  प्रधान सरचव (महसूल) याचंे रवशेि कायग अरधकािी तथा त्याचंे कायालय. 
15)  सवग सह सरचव/ उप सरचव, महसूल व वन रवर्भाि, मंत्रालय, मंुबई:32 
16)  रनवड नस्ती / रट-1. 


